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هذه بدعة ال بد أن دمها ولو أن إنسان أوصى أن يبىن له مسجد فيه حمراب بطلت  احملاريب اليت يف املساجد 

 إياكم ومذابح النصارىيف قوله حمذرا (  اهللا عليه وسلم  صلىالوصية ليش ؟ قال ألن احملاريب ى عنها الرسول 

  ) أو كلمة حنوها فما اجلواب ؟ اجلواب أن نقول 

قيد فقال كمذابح النصارى فإذا كان احملراب على غري الشكل النصراين فال  صلى اهللا عليه وسلم النيب أوال إن 

  بأس به هذا إن صح احلديث مع أن احلديث فيه مقال

ثانيا أن نقول إذا انتفى أن تكون هذه احملاريب كمحاريب النصارى  بقي أن يقال هل فيها مصلحة أو ال ؟  

يها أا تغين عن صف كامل إذا كان املسجد ضيقا مث دخل اإلمام يف احملراب أغين عن اجلواب فيها مصلحة ف

ألن مكانه الذي يفرض أن يكون فيه لوال احملراب صف كامل هذه واحدة ثانيا الداللة على القبلة صف كامل 

و كانت املساجد كحجرة وهلذا قال العلماء رمحهم اهللا يستدل على القبلة باحملاريب اإلسالمية وهذا أمر مشاهد ل

مقفلة ليس فيها إال الزوايا األربع ما عرف الناس القبلة أليس هذا واضحا ؟ إذن فيها مصلحة فإذا كان فيها 

مصلحة فكيف نقول أا بدعة حمرمة جيب هدمها فإذا قال قائل ميكن أن يستعاض عنها بالتلوين أو بوضع بالط 

توسعة على املصلني الهذا وحنن نقول فيها غري هذه الفائدة وهي  إىل خيالف بالط املسجد قلنا ما الذي حيوجنا

 )) فلما دخل عليها زكريا المحراب(( إذا ضاف املسجد بقي أن يقال إن بعض الناس يكتب على احملراب 

غة أعوذ باهللا حيرفون الكلم عن مواضعه هل هذا احملراب الذي دخل عليها زكريا فيه ؟ نعم ال مث احملراب يف الل

  :حجرة أو أي شيء فأخطأ هؤالء من وجهني راب مكان العبادة سواء حمراب أوالقدمية مكان العبادة هذا احمل

  الوجه األول أنه ليس املراد باحملراب يف اآلية حمراب القبلة  

ئون لكن اجلهل الفاضح فمثل هذا جيب على وزارة الش ما دخل عليه احملراب ما دخل علي مرميوالثاين أن زكريا 

اإلسالمية  واألوقاف والدعوة اإلرشاد أن تتتبع املساجد اليت كتب ا هذا وتطمسه كيف حيرف كالم اهللا يف قبله 

شاهد من القرآن ؟ أبدا ال يلزمنا املهم أن  ال بد أن يكون لهاملسلمني واحلمد هللا هل يلزمنا أن كل ما حدث 

    . )) إن أتبع إال ما يوحى إلي ((يقول  من  صلى اهللا عليه وسلم اآلية الكرمية يقول النيب

: أحسن اهللا إليك بالنسبة لتعليلكم مسألة احملراب قد يفتح باب عريض لألخذ ا وهو مسألة املصاحل  الطالب

أغلب أهل البدع اآلن يفعلون بعض البدع ويقولون فيها مصاحل مثل القرآن مثال جيتمعون على قراءة القرآن مجاعة  

دي مثل الذكر يقول أنا ال أستطيع أن أذكر اهللا لوحدي فمسألة املصاحل قد لوحما أستطيع أقرأ  ويقول لك أنا

  تفتح باب عريض هلم .
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ما أوجدها الرسول تتقرب إىل اهللا ا إذا كانت املصلحة حقيقة فلتتبع لكن كونك حتدث عبادة ينظر :  الشيخ

    ا عالمة على شيء مقصود شرعي نعم .حنن مثال نضع احملاريب ال للقرىب ا لذاا ولكن أل

: شيخنا حفظك اهللا كثري من املساجد خصوصا يعين يف بالدنا ما جتد احملراب إال فوقها عن اليمني اهللا  الطالب

  ...حىت نريد فتوى مكتوبة .قالوا ...وأنا مسعت أا شرك واإلخوة يف  صلى اهللا عليه وسلم وعن اليسار حممد 

   .اآلن مكتوبة عند األخ مكتوبة: الفتوى  الشيخ

  ...: الطالب

   .: تصل إن شاء اهللا الشيخ

   .: طيب اآلن يا شيخ بالنسبة الطالب

: لو فرضنا اإلنسان ال يعرف اهللا وال حممد يعرف أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممد رسول اهللا وكتب أمامه  الشيخ

هذا غلط هذا مع أن األصل أا بدعة ما كان السلف  متساويانعلى خط مستوي اهللا حممد ايش يظن ؟ أما 

     .يفعلون هذا هي أصال بدعة

  .ذا األمر فهل نغريه حنن يعين  وزارة وال قامت ذه العمل اونوا: بلغنا ال الطالب

 من العسكر يعين لو جاء واحد مثال ا: ال ، ال ، ال تغريه هذه األمور املتعلقة باملسئولني حىت أنا ما أفيت الشيخ

يشكوا من شيء مفعول على سبيل العموم ما أستطيع أين أفتيه ألنه حيدث باب شر وفنت أقول هات كتاب 

وهذه مسألة جيب أن تنتبهوا هلا  وجب على اإلنسان أن يفيت مبا يظهر رمسي من مسئول ميكنه أن يغري وإذا جاءنا

باملنافع الشيء اللي جييك من واحد من أفراد حتت مظلة أنتم طالب علم وإن شاء اهللا نرجوا لكم مستقبال حافال 

إدارة أو وزارة أو ما أشبه ذلك ال تفيت به ألنك إذا أفتيت به ماذا يصنع فتنة هو نفسه يرتك هذا الشيء فيكون 

عليه عالمة استفهام أو جيمع حوله ناس مث حيدثون فتنه لكن تقول احلمد هللا اطلب من املسئول اللي فوقك أن 

    ب إيل كتابة رمسية وحينئذ جيب علي أن أفيت نعم .يكت

  : الذي يدعي علم الغيب النسيب وهو يستعني باجلن هل يكفر كفر أكرب ؟ الطالب

: ال ، ال يكفر كفر أكرب يعين مثال عنده جن خيربونه بشيء بعيد ما يكفر وكيف نكفره ايش سوى حىت   الشيخ

   .يكفر

  ...: الطالب
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ن ال نقول هذا شرك لو راجعتم كالم شيخ شيء عارض ميكن نقول أنه عارض ولك: أحسنت هذه  الشيخ

يف إيضاح الداللة على عموم الرسالة ويف كتاب النبوات وفتوى أيضا خاصة عرفتم  الفتاوىاإلسالم رمحه اهللا يف 

    .املوضوع اجلن رمبا ينتفع به على وجه مباح يف أشياء مباحة 

ُقْل ال َأُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخَزاِئُن اللِه َوال َأْعَلُم اْلغَْيَب َوال ((  عز وجل م قال اهللا أعوذ باهللا من الشيطان الرجي
 َما يُوَحى ِإَلي ِبُع ِإالي َمَلٌك ِإْن َأتعبد اهللا ما املراد خبزائن اهللا ؟  ]50))[األنعام: َأُقوُل َلُكْم ِإن  

  ....:الطالب

  معطوفة على ايش ؟مجعة  )) وال أعلم الغيب ((خزائن الرزق قوله : الشيخ

  ....: الطالب

.واملعىن وال أقول ...معطوفة على ايش ؟  )) قل ال أقول لكم عندي خزائن اهللا وال أعلم الغيب ((:  الشيخ

  ؟ حممد إين أعلم الغيب طيب ما املراد بالغيب هنا

   .: احلقيقي الطالب

  ش معىن احلقيقي ؟ ي: ا الشيخ

   .ما غاب عناو املستقبل و : ه الطالب

ما هو الغيب  نعم متام الذي ال يعلمه أحد طيب النسيب أنا أسأل عن الغيب النسيبلعللك نسيت :  الشيخ

  النسيب ؟

  ...:الطالب

  أو لألول ؟ ...يعلمه البعض دون البعضِ أحسنت متام هل النفي هنا للمعنيني مجيعا : الشيخ

  ...:الطالب

ولو كان مشاهدا لغريه ال يعلمه طيب ويف هذا رد على  صلى اهللا عليه وسلم ب عن النيب هلما يعين ما غا: الشيخ

  آدمصلى اهللا عليه وسلم طائفة غلت يف رسول اهللا 

  ...:الطالب

  " ومن علومك علم اللوح والقلم :"أحسنت ومنه قول البوصريي  :الشيخ

  امللك ايش ؟ عبد احلفيظ )) وال أقول إني ملك(( متام   

   .: واحد املالئكة البالط

  .املالئكة ؟ عامل غييب كمل هي : واحد املالئكة ومن  الشيخ
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  ...ال يعصون اهللا ما امرهم  عامل غييب : الطالب

إن  ((نعم هل املراد يال يافهد  ؟)) إن أتبع إال ما يوحى إلي(( : خلقهم اهللا لعبادته طيب ما معىن قوله  الشيخ
ادة أو من املعلومات يعين علم الغيب ال أعلمه وال أتبع إال ما يوحى إيل وكذلك ال من العب )) أتبع ما يوحى إلي

     الفوائد وصلنا إىل هذا . حىتال ال ؟ إأتعبد له إال مبا أوحى إيل هنا وقفنا و 

ومنها  )) إن أتبع إال ما يوحى إلي ((هللا لقوله  صلى اهللا عليه وسلممن فوائد هذه اآلية الكرمية كمال تعبد النيب 

َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأْن يَُكلَمُه (( وأنواع الوحي مذكورة يف قوله تعاىل )) إال ما يوحى إلي ((إثبات وحي اهللا له لقوله 
  ]51))[الشورى:يٌم اللُه ِإال َوْحًيا َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب َأْو يـُْرِسَل َرُسوًال فـَُيوِحَي بِِإْذنِِه َما َيَشاُء ِإنُه َعِلي َحكِ 

 )) قل هل يستوي(( ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أنه ال يستوي األعمى والبصري وال ميكن أن يستويا لقوله  

  ووجهه أن االستفهام هنا مبعىن النفي واالستفهام مبعىن النفي مضمن أو مشرب معىن التحدي 

والبصري معىن أليس كذلك؟ األعمى والبصري  ومنها أنه كما ال يستوي األعمى والبصري حسا فال يستوي األعمى

  معىن ال يستويان فاجلاهل أعمى والعامل بصري 

   )) أفال تتفكرون(( ن فوائد اآلية الكرمية احلث على التفكر لقوله مو 

ومنها ذم من مل يتفكر ألن االستفهام هنا للتوبيخ ولكن التفكر يف ايش ؟ التفكر يف األمور على حسب الواقع 

وال يتفكر يف أشياء ال ميكنه الوصول إليها فلو أراد أحد أن يتفكر يف ذات ل أشياء ال متت للواقع بصلة ال يتخي

فإنه ال جيوز ممنوع ألنه ال ميكن الوصول إليه ولو أراد أن يتفكر يف كيفية النزول إىل السماء الدنيا  عز وجل اهللا 

فإذا   )) تدركه األبصار وهو يدرك األبصارال (( قال  عز وجل ميكن الوصول إليه واهللا  جيوز ألن ذلك ال فال

فالفكر من باب أوىل إذن مباذا  عز وجل كان البصر الذي يدرك األشياء إدراكا حسيا ال ميكن أن يدرك اهللا 

الكونية والشرعية فاآليات الكونية هي املخلوقات وما  عز وجل يف آيات اهللا  ةمور الواقعاألنتفكر ؟ نتفكر يف 

اهللا فيها من احلكم واألسرار العظيمة واآليات الشرعية هي األحكام الشرعية اليت شرعها اهللا للعباد وجعلها أبدع 

صاحلة لكل زمان ومكان يعين إذا طبقت الشريعة فهي صاحلة لكل زمان ومكان ال ميكن أن تدمر وهنا نقف 

ا غلط عظيم والواجب تكييف الواقع لنذكر من توسل ذه العبارة إىل تكييف الشريعة حسب الواقع فإن هذ

عة وإذا كيف الواقع حسب الشريعة صلحت األمور أما أن يكيف الشريعة على الواقع ويكون لنا يف  يحسب الشر 

كل زمان شريعة أو يف كل مكان شريعة أو يف كل أمة شريعة فهذا يعين أن الشريعة تبدل وتعدل وتدخلها األهواء 

  الكونية والشرعية  عز وجل كر يف آيات اهللا وهذا شيء ممتنع طيب إذن التف
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كذلك أيضا تفكر يف أمسائه وصفاته تفكر يف االسم ماذا يدل عليه من الصفة سواء كانت الداللة داللة تضمن 

    أو داللة مطابقة أو داللة التزام 

أنذر به أي بالقرآن  ]51))[األنعام:رَبِهْم نِذْر ِبِه الِذيَن َيَخاُفوَن َأْن ُيْحَشُروا ِإَلى (( َوأَ عز وجل مث قال اهللا  

يعين يؤمنون  )) الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم(( واإلنذار هو اإلعالم بالشيء على وجه التخويف 

  ويخافون يوما كان شره مستطيرا(( يف األبرار  عز وجل بالبعث وخيافون من اليوم الذين يبعثون فيه كما قال 

وال يشفع هلم أحد من  عز وجل أي ال يتوالهم أحد من دون اهللا  )) ونه ولي وال شفيعليس لهم من د (( ))

فالويل أن يتوالهم أحد بدون شفاعة يعين هو يقوم بكشف الضر عنهم أو جلب النفع هلم و الشفاعة دون اهللا 

هذه هي الشفاعة التوسط للغري جبلب منفعة أو دفع مضرة ...ألن الشفاعة  عز وجل أن يتوسط هلم إىل اهللا 

ضرر أو من الألهل املوقف أن يقضى بينهم هذه من أي النوعني ؟ من دفع  صلى اهللا عليه وسلم  فشفاعة النيب

نفعة ؟ من دفع الضرر ألن الناس يلحقهم من الغم والكرب ما ال يطيقون وشفاعته ألهل اجلنة أن املحصول 

  يدخلوا اجلنة من أي ؟ من جلب النفع 

اقع لو أن إنسان شفع لشخص إىل مدير أن يوظفه يف عمله فهذا ايش ؟ هذا جر نفع ولو شفع يف ومثاله يف الو 

شخص إىل مدير من أجل أن يرفع عنه التعذير سواء باملال أو باحلبس فهذا من دفع الضرر هؤالء الذين أمر اهللا 

َوَأنِذْر بِِه الِذيَن (( وال شفيع  بالقرآن إياهم نقول ليس هلم من دونه ويل صلى اهللا عليه وسلمأن ينذر النيب 
لعل تعليل  ]51))[األنعام: َيَخاُفوَن َأْن ُيْحَشُروا ِإَلى رَبِهْم لَْيَس َلُهْم ِمْن ُدونِِه َوِلي َوال َشِفيٌع َلَعلُهْم يـَتـُقونَ 

إىل اهللا ومها متالزمان  أو يتقون اليوم الذي حيشون فيه عز وجل يعين ألجل أن يتقوا ويتقون من ؟ يتقون اهللا 

والتقوى مأخوذة من الوقاية وتتكرر كثريا يف القرآن الكرمي ومعناها اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب 

أن تعمل بطاعة اهللا على نور من اهللا ترجوا  :"نواهيه وتصديق أخباره على علم وبصرية ومنهم من قال التقوى 
  :وبعضهم قال التقوى هي أبيات  "هى اهللا على نور من اهللا تخشى عقاب اهللا ثواب اهللا وأن تترك ما ن

  كبيرها ذاك التقىو   خل الذنوب صغيرها  "
  واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى 
    لعلهم يتقون  " إن الجبال من الحصى    تحقرن صغيرةال    

  : يف هذه اآلية الكرمية فوائد  

ويتفرع من هذا أن خري ما ينذر به هو القرآن ألن هو أبلغ املواعظ يف اإلنذار لكن كما وجوب اإلنذار بالقرآن 

   )) لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد((  عز وجل قال اهللا 
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أنذر به الذين يخافون أن  ((ثانيا ومن الفوائد أنه ال ينتفع باإلنذار بالقرآن إال الذين يؤمنون باليوم اآلخر لقوله 
  )) شروا إلى ربهميح

 عز وجل شر اخلالئق إىل را حتوهذا يكون يوم القيامة  عز وجل ومن فوائد اآلية الكرمية إثبات احلشر إىل اهللا  

  ليقضي بينهم قضاء دائرا بني العدل والفضل العدل ملن ؟ للكفار والفضل للمؤمنني 

   )) ليس لهم من دونه ولي وال شفيع ((ومن فوائد اآلية الكرمية أنه ال أحد مينع من اهللا لقوله 

  : ومن فوائدها إثبات الشفاعة ألنه لوال وجوا ما صح نفيها والشفاعة أنواع 

يعتذر أولو العزم عنها وتستقر  صلى اهللا عليه وسلم الشفاعة العظمى ليقضى بني الناس هذه خاصة بالرسول 

  لة يقرون اومل ينكرها أحد من طوائف امل صلى اهللا عليه وسلم للرسول 

وهذه ينازع فيها طائفتان من أهل امللة  ر من املؤمنني أن خيرجوا من الناروالنوع الثاين الشفاعة يف أهل الكبائ 

حسب انتسام وهم اخلوارج واملعتزلة ألن هاتني الطائفتني يرون أن فاعل الكبرية خملد يف النار والعياذ باهللا وإذا  

  د يف النار فإن الشفاعة ال تنقعه وهناك شفاعة أخرى ليس هذا موضع ذكرها كان اهللا قد قضى عليه أن خيل

هذا أمر شرحناه كثريا فال حاجة إىل  )) لعلهم يتقون(( ومن فوائد اآلية الكرمية إثبات العلل واألسباب لقوله 

    اإلعادة وكل إنسان يعرف أن األمور هلا أسباب وهلا علل 

الِذيَن َيْدُعوَن رَبـُهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشي يُرِيُدوَن َوْجَهُه َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساِبِهْم ِمْن  دِ َوال َتْطرُ ((  عز وجل مث قال  
هذه اآلية حتتاج إىل  ]52))[األنعام:الظاِلِميَن  َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَساِبَك َعَلْيِهْم ِمْن َشْيٍء فـََتْطُرَدُهْم فـََتُكوَن ِمنَ 

  نعم  هله ال تطرد الذين ال ناهية الفعل جمزوم ا ولكنه حرك بالكسر اللتقاء الساكنني الثاين قولاإلعراب فقو 

فيها شيء مبتدأ لكن دخل عليها  )) َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساِبِهْم ِمْن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَساِبَك َعَلْيِهْم ِمْن َشْيءٍ (( 

نعرب من حرف جر زائد إعرابا وشيء مبتدأ فتطردهم الفاء للسببية  حرف اجلر الزائد فعمل به لفظا ال حمال وهلذا

ي الكوفيني وبأن مضمرة بعدها على رأي البصريني ولكن هي جواب للنهي أو والفعل بعدها منصوب ا على رأ

للنفي ؟ ألنه سبقها اآلن نفي وي ال تطرد ي وما عليك هذه نفي هل هي جواب للنفي أو امسا للنهي ؟ 

  فتطردهم ليش تطردهمحسام عليك من شيء  للنفي يعين ليس من حسابك عليهم من شيء وال من

الفاء للسببية وتكون فعل مضارع منصوب بأن بعد فا السببية على رأي من ؟ على  )) الظالمين فتكون من (( 

لقوله ال تطرد يعين ال تطردهم فتكون من الظاملني نعود إىل املعاين ال تطرد  رأي الكوفيني لكن جواب اليش ؟

يدعون دعاء مسألة ودعاء عبادة  )) الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ((الطرد معناه اإلبعاد يعين ال تبعدهم 

  من صالة وغري ذلك عز وجل دعاء املسألة أن يقولوا يا ربنا دعاء العبادة أن يقوموا بعبادة اهللا 
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 َوقَاَل رَبُكمُ ((  والنظري أما األثري فقوله تعاىل فإذا قال قائل ما وجه كون العابد داعيا ؟ فاجلواب للدليل األثري 
فجعل اهللا  ]60))[غافر: ْب َلُكْم ِإن الِذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنَم َداِخرِينَ اْدُعوِني َأْسَتجِ 

وأخاف عقابه إذن  ملاذا تعبد اهللا لقال أرجوا ثواب اهللالدعاء عبادة وأما كون العبادة دعاء فألن العابد لو سأل 

الغداة ب(( من العبادات ال خيلوا من دعاء صريح وقوله  ال على أن كثري فهو دعاء بلسان احلال ال بلسان القا
 َوِإنُكْم لََتُمروَن َعَلْيِهْم ُمْصِبِحيَن (( الباء هنا مبعىن يف وتأيت الباء مبعىن يف كثريا ما يف قوله تعاىل  )) والعشي

 عىن يف اعلم أن القرآن الكرمي اليعين فيه فهل هناك من حكمة أن تأيت الباء مب ]137))[الصافات: لوباللي

ستيعاب ألن معىن اال اشربتلغة إال لسبب السبب هنا أن الباء اليت للظرفية  ميكن أن يعدل عن الشيء املتعارف

 )) وليطوفوا بالبيت العتيق ((وكما يف قوله  )) سحوا برؤوسكمماو(( كما يف قوله تعاىل   الباء تأيت لالستيعاب

أي أم قد استوعبوا الغداة والعشي بالدعاء والغداة أول  النهار والعشي آخر النهار وقوله  الباء هنا لالستيعاب

  حال من الفاعل يف يدعون املعىن أم خملصني هللا ال يريدون بذلك رياء وال مسعة )) يريدون وجهه (( عز وجل 

يعين أن حسابك ليس عليهم  )) َلْيِهْم ِمْن َشْيءٍ َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساِبِهْم ِمْن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَساِبَك عَ ((  

وحسام ليس عليك وإذا كان كذلك فلماذا تطردهم دعهم حيضرون جمالس ينتفعون ا وينفعون ا ليس من 

ما من حسابهم  ((على قوله  مبىنحسام عليك من شيء وال من حسابك عليهم من شيء فتطردهم هذا 
يف هذه العبارة تلطف يف  )) فتكون من الظالمين((  )) ليهم من شيءعليك من شيء وما من حسابك ع

وهذا فيه شيء من التسلية  )) من الظالمين ((حيث مل يقل فتكون ظاملا قال  صلى اهللا عليه وسلم خماطبة النيب 

كونه أن هناك من هو ظامل والظاملون كثريون ومعلون أن كون اإلنسان مع عامل يشاركونه يف الوصف أهون من  

      )) فتكون من الظالمين ((ينفرد بذلك 

     يف هذه اآلية الكرمية فوائد منها حترمي طرد املؤمنني الصاحلني

مبا ذكر  صلى اهللا عليه وسلم  من فوائد هذه اآلية الكرمية الثناء على أولئك القوم الذين حيضرون جلسات النيب 

  عز وجل مع اإلخالص هللا  )) يالغداة والعشيدعون اهللا ب ((أم  عز وجل اهللا 

صفة حقيقية جيب علينا  عز وجل والوجه صفة هللا  )) يريدون وجهه (( عز وجل ومن فوائدها إثبات وجه هللا  

اد وأما من فسر ذلك بأن املر  )) ليس كمثله شيء وهو السميع البصير(( أن نؤمن بذلك ولكن على حد قوله 

قال يف القرآن عز وجل السلف مث إن اهللا  إلمجاعلظاهر اللفظ وخمالف  بالوجه الثواب فقد أخطأ ألن ذلك خمالف

َها فَانٍ (( الكرمي َقى َوْجُه رَبَك ُذو اْلَجالِل َواِإلْكَرامِ ((  ]26))[الرمحن: ُكل َمْن َعَليـْ جعله  ]27))[الرمحن: َويـَبـْ

إلكرام اجلواب ال وتأمل هذا مع قوله وصفا للوجه فهل ميكن أن يقول قائل إن الثواب موصوف بأنه ذو اجلالل وا
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فجعلها باجلر صفة لربك ومل تكن بالرفع صفة لالسم مع أن  )) تبارك اسم ربك ذي الجالل واإلكرام(( تعاىل  

من لم يجعل اهللا له نورا فما له من  ((هلا من اجلاللة والتعظيم ما هلا ولكن نسأل اهللا العافية  عز وجلأمساء اهللا 
 ويبقى وجه ربك ((اهللا ما أدري ماذا يقابل اإلنسان ربه يوم القيامة إذا كان اهللا تعاىل قد قال  وسبحان))  نور

 ما ذلك من اآليات مث يقول ال وجه لك يا رب بل املراد بوجهك الثواب أشبهوما  )) يريدون وجهه ((وقال  ))

املسألة عقيدة جيب على  ةدنيويغالبة مواملسألة ليست جدال دنيويا و  عز وجل أدري كيف يستطيع أن جييب اهللا 

للجواب عنها يوم القيامة اإلنسان قد يتخلص يف الدنيا باادلة واملغالبة لكن عند اهللا ال ينفعه   يتهيأاإلنسان أن 

نـَْيا َفَمْن ُيَجاِدُل اللَه (( عز وجل كما قال  ُهْم ِفي اْلَحَياِة الد ُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمةِ َهاَأنـُْتْم َهُؤالِء َجاَدْلُتْم َعنـْ  َعنـْ

يوم القيامة ؟ ال  عز وجل هؤالء نقول أنتم إذا غلبتم يف اجلدل يف الدنيا لكن هل تغلبون اهللا  ]109))[النساء:

ثل هذه اآليات أم عند تالوا وحتريفها ينسون أا ملواهللا ما يغلبوه املسالة خطرية ويف ظين أن هؤالء احملرفني 

وإال لو كانوا على ذكر ما ذهبوا حيرفون الكلم عن مواضعه يف أعظم األشياء إذا كانت  عز وجل سيقابلون اهللا 

آيات األحكام وأحاديث األحكام جترى على ظاهرها وهي أحكام للعقل فيها جمال فكيف ال جترى هذه األخبار 

   عز وجل العظيمة على ظاهرها وهي تتعلق مبن ؟باهللا 

َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساِبِهْم ِمْن َشْيٍء َوَما ِمْن (( .نعم ...ل إنسان ال حياسب عن اآلخرومن فوائد هذه اآلية أن ك
وهذا العموم مقيد مبا إذا مل يفرط اإلنسان يف حق أخيه فإن فرط جوزي على ذلك ))  ِحَساِبَك َعَلْيِهْم ِمْن َشْيءٍ 

ا وقد ضاق الوقت عن الصالة جيب أن يعلمه أن وهلذا قال العلماء رمحهم اهللا حيب على اإلنسان إذا رأى  نائم

علمه لو مل تفعل صار تيوقظه مع أن النائم معذور ليس عليه إمث لكن أنت أيها اليقظان جيب أن تعلمه توقظه و 

  عليك من حسابه لكن الواحد يف احلقيقة من حسابه والواقع أنه من حسابك أنت ألنك تركت الواجب 

من رأي شخصا يريد أن يتوضأ مباء جنس جيب عليه أن يعلمه وجيب على من وكذلك قال العلماء جيب على 

   )) وتعاونوا على البر والتقوى ((رأى يف ثوب أخيه بقعة جنسه أن ينبهه عليها لقول اهللا تعاىل 

ألنه خاطب نبيه ذا اخلطاب القوي من أجل قوم من أصحابه  عز وجلومن فوائد هذه اآلية كمال عدل اهللا 

حكم عدل يقضي باحلق  عز وجل عند اهللا أعظم جاها وأعلى منزلة لكن اهللا  صلى اهللا عليه وسلم النيب هو أي 

  عز وجل 

ومن فوائد هذه اآلية أن منع اإلنسان حقه ظلم وإن مل يكن عدوان بظرف أو احتمال لكن إن منعه حقه فإنه  

مطل الغني (  صلى اهللا عليه وسلم  ال النيبوهذا حق وهلذا ق))  ال تطرد فتكون من الظالمين ((ظامل لقوله 
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) مع أن هذا مل يأكل من مال الفقري لكن مماطلته يعين منعه حقه فكل من منع صاحب حق حقه فهو  ظلم

     ظامل له كما لو اعتدى بأخذ شيء من ماله 

ن اللُه َعَلْيِهْم ِمْن بـَْيِنَنا َألَْيَس اللُه بَِأْعَلَم وََكَذِلَك فـَتَـنا بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض لِيَـُقوُلوا َأَهُؤالِء مَ (( عز وجل مث قال 
ليقولوا أهؤالء من اهللا (( كذلك فتنا بعضهم ببعض أي أضللنا بعضهم ببعض  ]53))[األنعام: بِالشاِكرِين

ميان هؤالء فنحن يعين أن األغنياء ال يؤمنون فتنة ملاذا ال يؤمنون ؟ يقولون كيف يسبقنا إىل اإل ))عليهم من بيننا

 ملال نؤمن وهذه فتنة قد تقع من اإلنسان أن يقول شيء ابتدأه فالن أنا ال أشارك فيه أو شيء عمله فالن ال أع

الالم هنا للعاقبة وليست للتعليل املعىن فتنا بعضهم  )) ليقولوا أهؤالء من اهللا عليهم من بيننا(( فيه ولذلك قال 

َوِإَذا رََأْوَك ِإْن  ((واالستفهام هنا للتحقري مثل قوله تعاىل  )) عليهم من بينناأهؤالء من اهللا (( ببعض فقالوا 
أهؤالء الذين من اهللا  ((فاملعىن يف قوله  ]36))[األنبياء: يـَتِخُذوَنَك ِإال ُهُزًوا َأَهَذا الِذي بـََعَث اللُه َرُسوًال 

 )) أليس اهللا بأعلم بالشاكرين ((رادا عليهم  عز وجل اهللا االستفهام هنا ايش؟ للتحقري قال  )) عليهم من بيننا

    يعين وقد علم أن هؤالء يشكرون اهللا إذا أنعم اهللا عليهم وأما أنتم فال فهو رد عليهم 

يفنت بعض الناس ببعض فيضل بسبب اآلخر وهذا واقع جتد مثال  عز وجل يف هذه اآلية من الفوائد أن اهللا  

خلري فيسبق فالن وفالن وفالن فيقول آخرون شيء تدخل فيه فالن ال ندخله وال يكون يفتح باب مسامهة يف ا

صلى وال ميكن أن يسبقونا واضح هذا واقع طيب صلة اآلية باليت قبلها واضحة جدا ألن الذين يأتون إىل الرسول 

 أهؤالء من اهللا عليهم من بيننا  ((هم الفقراء وأما املأل فال جيلسون ألم حيتقرون هؤالء ويقولون  اهللا عليه وسلم
((   

أهؤالء من اهللا عليهم من (( ومن فوائد اآلية الكرمية إقرار الكافرين بأن اإلميان واإلسالم منة من اهللا تعاىل لقوله  
   ))  بيننا

 )) نناأهؤالء من اهللا عليهم من بي ((ومنها أن أعداء املؤمنني يأتون بكل أسلوب يف التنفري عن املؤمنني لقوله 

هم ما ينفر عنهم من األوصاف ؟ نعم اقرأ ؤ هل ذكر أعدا صلى اهللا عليه وسلم وهذا مشاهد يف كل شيء الرسل 

ْبِلِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإال قَاُلوا َساِحٌر َأْو َمْجُنونٌ (( اآلية العامة اجلامعة الشاملة  َأتـََواَصْوا   َكَذِلَك َما َأَتى الِذيَن ِمْن قـَ
كذلك أيضا أعداء أهل  التعطيل من أهل السنة واجلماعة يصفهم  ]53))[الذاريات: ُهْم قـَْوٌم طَاُغونَ بِِه َبْل 

أهل التعطيل بأوصاف تنفر عنهم يقولون هم جمسمة ألم أثبتوا الصفات ويقولون هذا جتسيد حىت ينفر الناس 

 وال عندهم عقول حشوية يعين ال من هذا وأهل الكالم يقولون هؤالء حشوية ما عندهم فهم وال عندهم معىن

وهي الذي ينبت يف الزرع من ذات األوراق اليت ال خري فيها على كل حال  نابتةخري فيهم ويسموم نوابت مجع 
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ألقاب السوء ألهل اخلري من أهل الشر ال تزال موجودة ولكن هل يصمد صاحب اخلري أمام هذه األلقاب أو 

ألنه إذا ازم ليس ازامه لشخصه بل هو ازام للحق الذي جاء به أو كان ينهزم الواجب أن يثبت وال ينهزم 

  عليه

أن اهللا عامل مبن هو  )) أليس اهللا بأعلم بالشاكرين ((يف قوله  عز وجل ومن فوائد اآلية الكرمية تقرير علم اهللا  

؟ باجلميع أليس اهللا بأعلم  شاكر وهل املعىن مبن هو شاكر أي مبن هو شاكر اآلن أو مبن سيشكر ؟ أو باجلميع

ملاذا جرت بالفتح ؟ ألن الوصفية بوزن أفعل طيب ولكن أخانا حيىي بالشاكرين طيب أعلم جمرورة بالفتح  فلنسأل 

نقول وزن الفعل يكون أعم طيب متام نقف على هذا ألن املوقف طيب أي مثل ذلك الذي حصل من هؤالء 

  افتنا مثل هذه الفتنة  صلى اهللا عليه وسلم جمالس الرسول الكرباء واحتقارهم هلؤالء الذين حيضرون 

  ؟...:الطالب

   .ال ما وقع نتيجة لكن كل موطن حبسبة: الشيخ

  .؟...: الطالب

علم أو عامل ؟ أعلم اسم تفضيل وعامل ليس اسم تفضيل ما مينع : هذا من جهلهم كل معىن أكمل أ الشيخ

اهللا أعلم  ((سبح اسم ربك العايل نعم حىت لو قالوها فهم خمطئون نقول  )) سبح اسم ربك األعلى(( التساوي 
نك لو قلت إاهللا عامل سبحان اهللا ، اهللا يصف نفسه باألكمل وأنتم تنزلونه فإذا قالوا  )) حيث يجعل رسالته

يوصف به أعلم فإنك قرنت بينه وبني العاملني اآلخرين وفضلته عليهم قلت نعم وأنتم إذا قلتم عامل وصفتموه مبا 

    . ...اآلخرون بدون تفضيل فانظر كيف صار حتريفهم حجة عليهم نعم

  ؟...: الطالب

  )) ن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمناتإ(( :مثل قوله  الشيخ

  ؟...: الطالب

إليه  عني للمعىن ومن مث قلنا أنه ال جماز يف اللغة وال يف القرآن املراد تشبيه تقرير ما ذهبامل :  السياق هوالشيخ

قلنا شاملة األمرين حسا ومعىن  ما يستويهؤالء من أننا نقول املؤمن بصري والكافر أعمى هل يستوي هذا وهذا 

    .آدم 

  ؟...تناسب االيات:الطالب

عظيما مث إنه ال يتأيت يف بعض  تكلفا  املؤلفني يف هذا يتكلف ال بأس به لكن رأيت بعض الناس أظن : الشيخ

َحاِفظُوا َعَلى الصَلَواِت َوالصالِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا لِلِه قَانِِتيَن فَِإْن ِخْفُتْم َفرَِجاًال َأْو رُْكَبانًا  ((قال اهللا األحيان 
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 )) والذين يتوفون منكم ((بعدها  ]239))[البقرة: فَِإَذا َأِمنُتْم فَاذُْكُروا اللَه َكَما َعلَمُكْم َما َلْم َتُكونُوا تـَْعَلُمونَ 

 كامالمما جيعل اإلنسان يستسلم استسالما   تعرفال  تاآلياوبعض  ...اآليات واضحة ال شك بعض فاملهم أنه 

    .عقلي وبعض اآليات تكون مقاربة غري واضحة أي نعم  تيب اآليات وأا أمر توقيفي ما هولرت 

  .؟...: الطالب

من يضل عن سبيله اسم التفضيل عملت فيمن : أعلم مبن يضل هنا أعلم عملت عمل الفعل مبعىن يعلم  الشيخ

  فهي مفعول به والغالب كما هو معروف أن تتعدى بالباء أو مبن نعم

  ؟...:الطالب

مبثل هذا فغريه من  صلى اهللا عليه وسلم  ولكن إذا خوطب النيب صلى اهللا عليه وسلم اخلطاب هنا للنيب : الشيخ

     .باب أوىل

  ؟....: الطالب

وهذا  )) يريدون وجهه ((لقوله  عز وجل اهللا  دليل على رؤيةجيد يقول يف هذه اآلية  : هذا سؤال الشيخ

ألن أفضل شيء وأطيب شيء ألهل  عز وجل إثبات رؤية اهللا  األدلة علىصحيح يعين يصلح أن جنعلها من 

ض األذكياء املصنفني اللهم اجعلنا ممن ينظر إليك وهلذا جيب التنبه من بع عز وجل اجلنة أن ينظروا إىل وجه اهللا 

قال الزخمشري صاحب الكشاف وهو جيد يف اللغة والبيان وجيد يف البالغة ويف اللغة وكل من بعده كلهم عيال 

 ]185))[آل عمران: الناِر َوُأْدِخَل اْلَجنَة فـََقْد فَازَ  َفَمْن زُْحِزَح َعنِ (( يف قوله تعاىل  عليه يأخذون كالمه قال

ألن رؤية  عز وجل من هذا كالم إذا قرأته عادي ما جتد فيه شيء لكن يريد إنكار رؤية اهللا فقال أي فوز أعظم 

نقول أعظم من هذا أن يرى اإلنسان  فوز أعظم من هذا ؟ اهللا أعظم من هذا يف نفسه لكنه رجل ذكي قال أي

    رؤية حقيقية نعم  عز وجل ربه 

  ؟...:الطالب

عند القاضي يشفع ملن له احلق فيقول يا فالن أنت اآلن متكنت  فع لكلك ال بأس لكن ال يش إذا شفع :الشيخ

ذلك على أسامة  صلى اهللا عليه وسلممن أخذ حقك اعف عنه أما احلدود فال ميكن أن يشفع فيها إلنكار النيب 

     .)؟ أتشفع في  حد من حدود اهللاقال ( 


